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Waarom Experiment- of uitzonderingzones? 

Het paradox van de Europese 
integratie

Grensoverschrijdende samenwerking werd niet 
automatisch eenvoudiger

• Nationale systemen/regels werden complexer 
(waar EU harmonisatie ontbreekt)

Opties voor de afstemming regels in 
grensregio's

1. Europese harmonisatie (belastingen, sociale zekerheid, diploma's, 
ruimtelijke planning, etc.)

- op dit moment niet waarschijnlijk

2. Flexibilisering nationale wetgeving

– door uitzonderingen en experimenteerclausules aan de grens,
– door het sluiten van verdragen door buurlanden
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Knelpunten en innovatieve oplossingen

1. Bureaucratie grensoverschrijdend werken in één bedrijf
(discoördinatie/administratief lastendruk) 

2. Human Resource Management (knelpunten grensarbeid)

3. Erkenning beroepskwalificatie en bevoegdheden
(havenkapitein/havenmeester)

4. Infrastructuur ontwikkeling (CO2 transport/buizen)

5. Infrastructuur ontwikkeling (spoor/openbaar vervoer)

6. Milieu – transport afvalstoffen (grond en sediment)

7. Milieu – transport afvalstoffen (scheepsafvalstoffen)

8. Milieu – externe veiligheid (bunkeren LNG)

Knelpunt geconstateerd Probleembeschrijving 

…hoeveel tijd in welk land 
gewerkt 
is…inkomstenbelasting:

183 dagenregel 
Belastingverdrag
NL/BE

…afdracht van sociale premies moet de 
werkgever voor zijn medewerkers A1 
verklaringen invullen, waarmee 
aangetoond wordt dat premies worden 
afgedragen, zodat die niet ook in het 
andere land betaald hoeven te worden.

EU wetgeving

Administratieve Lastendruk problemen:
obemanning van een schip dat dagelijks tussen Gent en 

Terneuzen op en neer gaat waarbij het onmogelijk is 
te voorspellen hoeveel tijd in welk land wordt 
doorgebracht; 

oDoor werknemers in leidinggevende functies die een 
gezamenlijk team op beide kanten van de grens 
moeten aansturen; 

o In de onzekerheid omtrent de rekenmethode 
(uiteenlopende meningen van fiscalisten) of een 
‘afspraak van een half uur’ wel of niet als een half 
dagdeel moeten worden gerekend.

1. Bureaucratie grensoverschrijdend werken in één
bedrijf ten koste van de arbeidsproductiviteit

2. Human resource management belemmert
Knelpunt geconstateerd Probleembeschrijving

Probleem:

De bereidheid om een 
functie in de andere 
dochteronderneming aan 
te nemen beperkt door 
grensarbeider 
problematiek.  

 diverse regelgevende verschillen (pensioenen, 
ontslagbescherming, ziekteverzekering etc.). 

 Hierdoor wordt niet alleen de flexibiliteit in de dagelijkse 
arbeidsorganisatie (zie knelpunt nr. 1 hierboven) maar zelfs het 
algehele human resource management van de North Sea Port 
belemmerd.

 drie groepen medewerkers: 

- ‘gewone’ werknemers met een Nederlandse 
arbeidsovereenkomst; 

- ‘gewone’ werknemers met een Belgische 
arbeidsovereenkomst (statuut van ‘bediende’); 

- en de zogenoemde ‘statutaire werknemers’ volgens Belgisch 
recht (met andere woorden, ambtenaren).

Het aannemen van een functie aan de andere zijde van de grens, 
maakt van medewerkers ‘grensarbeiders’. 

3. Erkenning beroepskwalificatie en bevoegdheden
Knelpunt Probleembeschrijving 

Havenmeester/ Havenkapitein

Het havenbedrijf moet zowel een Havenmeester 
(NL) als een Havenkapitein (BE) aanstellen, 
omdat de bevoegdheden van deze 
functionarissen fors verschillen. 

Dit leidt er toe dat ingewikkelde afspraken 
moeten worden gemaakt voor situaties in het 
havengebied waar grensoverschrijdend 
handelen is vereist. 

De Nederlandse havenmeester is niet opgeleid 
om alle bevoegdheden in Vlaanderen uit te 
voeren. 

In Nederland zijn een aantal van de 
bevoegdheden van de Vlaamse Havenkapitein 
belegd bij andere partijen. 

 België: De havenkapitein waakt over de veiligheid en 
het milieu in het havengebied en oefent daarbij 
bijzondere administratieve politiebevoegdheden uit. 
Hij is eveneens officier van gerechtelijke politie en 
valt daarbij onder de procureur des Konings. Het zou 
efficiënter en praktischer zijn als zij deze taken aan 
beide zijden van de grens kunnen uitoefenen. Dit zou 
moeten worden vastgelegd in de doelstelling van de 
Havenverordening. 

 Nederland: In het algemeen kan worden gesteld dat 
een havenmeester een functionaris betreft in dienst 
van de overheid of geprivatiseerd havenbeheer, die 
belast is met het toezicht op het veilig en economisch 
gebruik van zee- en/of binnenhavens en vaarwegen. 

 aangewezen als onbezoldigd ambtenaar van de 
Gemeenschappelijke Regeling (GR) ZSP met politiële 
dan wel inspectiebevoegdheden. Verder zijn de 
Nederlandse politie en de inspectiediensten 
(Infrastructuur en Waterstaat) verantwoordelijk
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4. Infrastructuur ontwikkeling m.b.t. duurzaamheid
en circulaire economie 

Knelpunt geconstateerd Probleembeschrijving

Voorbeeld CO2 transport buizen 

Probleem:

- behoeftes in verband met de 
ontwikkeling van de 
grensoverschrijdende infrastructuur ter 
bevordering van het 
duurzaamheidsbeleid/ instelling van een 
circulaire economie. 

In het bijzonder de onzekerheid en 
onduidelijkheid over de toepasselijke 
rechtsregels omtrent de ontwikkeling 
van grensoverschrijdende buisleidingen 
voor CO2 transport wordt als probleem 
gezien.

Een voorbeeld: 
 het ambitieuze grensoverschrijdende project 

Steel2Chemicals waarbij koolstofrijke 
restgassen van Arcelor Mittal worden ingezet 
als grondstof voor Dow Chemical Terneuzen. 

 Hiervoor is het noodzakelijk een eenduidig 
regulatoir antwoord te krijgen op 
verschillende vergunningstrajecten, nationaal 
bepaalde milieuruimtes, ruimtelijke 
ordeningsvisies als ook regelgevend 
beperkingen in het grensoverschrijdende 
transport van CO2.

5. Infrastructuur ontwikkeling m.b.t. spoor en
openbaar vervoer

Knelpunt geconstateerd

Probleem:
Voor spoorverbindingen of buisleidingen, moeten 
verschillende procedures in beide landen doorlopen 
worden. 
Dit leidt ertoe dat 
- vergunningen en/ of financiering niet of slechts met 

grote moeite tot stand komen
- daardoor projecten niet of vertraagd tot stand 

komen.

6. Milieu en duurzaamheid – transport 
scheepsafvalstoffen

Knelpunt geconstateerd

Voorbeeld transport afvalstoffen (vloeibaar scheepsafvalstoffen)

Probleem:

reguleringsbelemmering voor het transporteren van bepaalde 
scheepsafvalstoffen binnen het havengebied, voor een bedrijf dat 
in het gehele havengebied actief is. 

7. Milieu en duurzaamheid – transport afvalstoffen
(grond en sediment)

Knelpunt Probleembeschrijving

Voorbeeld transport 
afvalstoffen (grond en 
sediment)

Probleem:

- procedurele 
knelpunten bij het 
grensoverschrijdende 
transport van grond 
en sediment. 

.

 Grond en sediment beschouwd als afvalstof voor het transporteren 
hiervan (ongeacht de modaliteit) over een landsgrens heen. Het 
verkrijgen van toestemming (EVOA-verklaring) voor 
grensoverschrijdend afvaltransport vindt plaats op transportniveau 
(vb. per vrachtwagen of schip) en dient in het land van verzending 
aangevraagd te worden.

 Knelpunt: kwaliteitsbepaling van partijen grond en sediment -
dubbele onderzoeksinspanning voor dezelfde partij grond dan wel 
sediment. 

 Bovendien kan in Nederland het toestemmingstraject voor de EVOA-
verklaring tot wel zes maanden in beslag nemen.

 uiteenlopende tarieven voor het transporteren van grond en 
sediment. 

 verzwaart de business case voor de (potentiële) klanten van het 
havenbedrijf
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8. Milieu en duurzaamheid – externe veiligheid

Knelpunt Probleembeschrijving 

Voorbeeld bunkeren van LNG
Probleem:
Het havenbedrijf constateert een 
belemmering bij het bunkeren van 
vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) op 
grond van uiteenlopende procedures 
en veiligheidseisen. 

Dit verzwaart ook de business case 
met betrekking tot mogelijke 
investeringen voor de (potentiële) 
klanten van het havenbedrijf.

 Brandrisico bij de opslag van LNG:
 Voor het bunkeren (shore to ship/ truck 

to ship) van LNG eisen de bevoegde 
autoriteiten in Nederland een extra 
vergunning die van de Vlaamse 
autoriteiten niet wordt geëist. 

 LNG valt (al snel) onder het 
zogenoemde ‘Brzo-regime’, waardoor 
extra eisen worden gesteld, een 
vergunning wordt vereist. Dit kan 
zorgen voor (extra) wachttijd en 
juridische onzekerheid omtrent het 
verdere transport van het product.

Verdere aandachtspunten

• Administratieve belemmeringen in verband met 
grensarbeid

• Uiteenlopende milieuwetgeving

• Bouwnormen

• Energietransitie – transport elektriciteit over de 
grens/koppeling infra/subsidie systemen/statistiek

• Het organiseren van openbare havendiensten

• Verschillende aspecten bij de strategische 
bedrijfsontwikkeling

Oplossingen?

1. Experimenteerruimte met afwijkende regelgeving?

2. Aanpassing nationale/regionale/lokale regels of wetgeving per project?

3. Administratieve procedures (kosten, planning, duur, deelname)

4. Rol van nationale of grensoverschrijdende instellingen/organisaties, 
oprichting grensoverschrijdende instellingen

Experimenteerruimte?
• Voorbeeld Avantis bedrijven park, 

Heerlen/Aken
• Verwachtingen niet waar gemaakt
• Terughoudende overheid
• COVID - crisis beheersing als voorbeeld?
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“European Cross-Border Mechanism” 
COM (2018)373

Discussie over toepassing wetgeving bij 
grensoverschrijdende projecten

• Projectgericht
• toepassing wettelijke bepalingen uit het buurland (als dat 

een grensoverschrijdend project mogelijk maakt)
• Geografisch en tijdelijke beperking

10 jaar om de tramlijn door te trekken van Strasbourg (FR) naar Kehl
(DE)

- onder meer vanwege uiteenlopende nationale technische normen 
en complexe kwesties (tarieven, competenties conducteur, etc.) 

Voorbeeld infrastructuur projecten

Benelux Instrument Beschikking
Albertknoop 

Voorwaarden

1. Het Benelux Verdrag
2. Overeenkomst natuurbehoud

- artikel 4 van de Benelux-Overeenkomst op het gebied van 
natuurbehoud en landschapsbescherming, ondertekend te 
Brussel op 8 juni 1982

Voordeel Benelux: Kaderverdragen, overeenkomsten 
op verschillende gebieden

Verassing: de Benelux Instrumenten

• Benelux instrumenten

- “Grensoverschrijdende Openbare Lichamen” 

- verdere ontwikkeling tot Benelux Groepering voor 
Territoriale  samenwerking (BGTS)  
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Benelux Instrument Beschikking

Beschikking Albertknoop (2017)

• multimodaal ontsloten en watergebonden 
bedrijventerrein tussen Maastricht (NL) en Lanaken (BE)

Benelux Instrument Beschikking
Albertknoop 

Probleem: Regelgeving inzake geluid

- technische verschillen in de categorie-indeling van 
bedrijfsactiviteiten, de toegelaten decibels en de daarbij 
horende tijdsvensters. 

- Hierdoor zouden dezelfde vergunningsaanvragen in 
Vlaanderen en Nederland anders kunnen worden 
beoordeeld.

Benelux Instrument Beschikking
Albertknoop 

Gezamenlijke methodiek van inwaartse milieuzonering die inpasbaar is 
in de Nederlandse en Vlaamse regelgeving.

Aanpassingen/uitzonderingen?

- Vlaamse zijde: Nederlandse administratieve rekenmethodiek
wat betreft geluidszonering

- Nederlandse zijde: geluidsmaximum 53 dB(A), marge niet 5 
meer maar 3 dB (A)

- Duidelijke geografische zone

Andere Voorbeelden Beschikkingen

Ambulance Verkeer LUX/BE

- Gebruik maken van signalen als in eigen land bij 
grensoverschrijdende gevallen

- Rijbewijsverplichtingen als in eigen land (ook op 
gebied van buurland)

Bron:
Kreis Borken
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